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Mário de Andrade, “o pior crítico do mundo”, e os primeiros 

tempos da Arquitetura Moderna no Brasil 

                                                                                                                                             Arq. Eudes Campos 

 

Intelectual de vanguarda, Mário de Andrade, já na 

década de vinte do século passado, procurava 

compreender os postulados da Arquitetura Moderna, 

então despontando no Brasil. 

 

INTRODUÇÃO   

 

a década de 1920, São Paulo caminhava a passos largos para se tornar uma 

metrópole. Os edifícios mais prestigiosos da cidade ainda se vinculavam 

estilisticamente ao Ecletismo e eram projetados por algumas conhecidas 

empresas da construção civil, dentre as quais se destacava a de Francisco de Paula Ramos 

de Azevedo (1851-1928). Nesse tipo de arquitetura se identificavam diversas influências 

estrangeiras: italiana, no aspecto de fortaleza toscana do Palácio das Indústrias (1910-1924) 

e no neomaneirismo do Palácio da Justiça (1920-1933); francesa, no Luís XVI modernizado 

da nova Estação Sorocabana (1926-1938); alemã, na arrastada construção da Sé catedral de 

São Paulo (1913-2002), que reproduzia um curioso hibridismo inventado pelo arquiteto 

oitocentista Karl Friederich Schinkel (1781-1841 ) – templo gótico coroado com uma grande 

cúpula, decalcada no duomo de Florença. 

                                   As mansões dos ricos, situadas nos Campos Elísios, em Higienópolis e na 

Avenida Paulista, seguiam tendências classicistas ou pitorescas, exibindo algumas delas 

proporções verdadeiramente palacianas. No Jardim América, por sua vez, confortáveis 

moradias recentes reproduziam modelos revivalistas provenientes da arquitetura doméstica 

norte-americana. Desde alguns anos, porém, vinha-se impondo uma tendência de tradição 

luso-brasileira como maneira de superar o “carnaval arquitetônico” próprio do Ecletismo, 

segundo a feliz expressão do escritor Monteiro Lobato (1882-1948). Essa corrente estética, 
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no entanto, logo degenerou, ao admitir repertórios formais espúrios. Como se nota no 

convento e igreja do Carmo (1928-1934), de autoria do polonês Georg Pryzrembel (1885-

1956), por exemplo, cujas linhas se inspiravam nitidamente no vistoso barroco hispano-

americano. 

                                 A primeira manifestação de vanguarda cultural realizada na cidade, a 

Semana de Arte Moderna de 1922, propunha, porém, romper o com passado artístico 

paulistano. Mas a parte da exposição reservada à arquitetura demonstrava total incoerência 

com relação aos objetivos almejados, pois os projetos apresentados insistiam em se manter 

vinculados ao Historicismo: os dois únicos arquitetos participantes, o espanhol Antonio 

Garcia Moya (1891-1949) e o polaco Pryzrembel, apresentaram propostas de aparência pré-

colombiana, ou mesopotâmica, e de gosto neocolonial, respectivamente Essa 

inconsistência certamente passou inadvertida pelos participantes da semana, pouco afeitos 

a questões de arquitetura. Os planos oníricos de Moya foram considerados “modernos”, 

graças aos majestosos volumes geométricos e pouco ornamentados que os compunham, 

enquanto o estilo neocolonial foi aceito por constituir uma forma de ir em  busca da 

essência brasileira, em contraposição ao internacionalismo acadêmico, até então 

dominante nas artes do País.Também o Movimento Moderno, introduzido poucos anos 

depois, procuraria conciliar a linguagem universal da arte moderna com a necessidade de 

criar uma arte genuinamente brasileira. 

 

MÁRIO DE ANDRADE E A CRÍTICA DE ARQUITETURA 1 

                                             

                                  
 Um dos líderes da Semana de 22,

 
Mário de Andrade (1893-1945) (fig.1) –  

poeta, familiarizado com a música e artes plásticas –, logo se interessou pelos rumos da 

arquitetura brasileira. Num texto publicado em fevereiro de 1921, na revista Illustração 

Brasileira, do Rio de Janeiro, chegou a analisar a recentemente acabada sede do Banco 

Francês e Italiano, obra de Giulio Micheli (?-?), situada na Rua Quinze de Novembro. Numa 

demonstração     de   erudição,  chegou  a  identificar   detalhes  provenientes  de   diferentes  
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Fig. 1 - Caricatura de Mário de Andrade (1893-1945). Autoria de Di Cavalcanti (1897-1976),    
1928. 

                  Fonte:< http://www.sib.org.br/news-sib.php?/47/daniel-bueno/> 

 



4 

 

 

Fig. 2 – Pormenor da fachada do antigo Banco Francês e Italiano, de autoria de Giulio Micheli, 
datado de 1920. Foto de Leonardo Brocker, janeiro de 2012.  
Fonte:<http://www.guascatur.com/2012/01/bancos-ccbb-e-pateo-do-colegio.html> 

exemplares de  arquitetura renascentista florentina presentes na imponente fachada do  

edifício  (fig.2).  Aproveitando  a  ocasião,    criticou  a  mistura  de  estilos   que dominava a 

arquitetura   paulistana:   São Paulo    tinha   a    aparência   de    uma    verdadeira    exposição 

internacional, em razão da forte presença de imigrantes na cidade. Saiu então em defensa 

do estilo neocolonial, que o sr. Ricardo Severo (1869-1940) procurava lançar. Na visão do 

cronista,  era este o estilo verdadeiramente brasileiro. Dentre as construções existentes na 

cidade, destacava-se a residência (1916) do sr. Numa de Oliveira (1870-1959), uma obra- 

prima (fig. 3). Como era bom sonhar, exclamava Mário, com a possibilidade de o Estado de 

São Paulo criar um estilo “nosso” ao menos para a edificação particular, “bem mais grato ao 

nosso olhar, hereditariamente saudoso de linhas anciãs e próprio ao nosso clima e ao nosso 

passado” 2 
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                                 Essa posição de tradicionalista romântico e saudosista, porém, não ia durar 

muito. Por meio da leitura de revistas estrangeiras, entre elas Deutsch Kunst und Dekoration, 

1897-1932, e L’Esprit Nouveau, 1920-1925, foi tomando conhecimento, de maneira 

autodidática, da nova arquitetura europeia.  Aos poucos foi-lhe crescendo no espírito a 

dúvida de qual caminho tomar: o estilo neocolonial era ainda a resposta mais adequada à 

arquitetura brasileira do presente ou a chamada arquitetura moderna, então em gestação 

em terras estrangeiras? 

                                    Anos mais tarde, envolveu-se mais a fundo com questões ligadas à 

Arquitetura, sobretudo a partir do momento que entrou em contato com as idéias expressas 

pelo arquiteto russo emigrado Gregori Warchavchik (1896-1972), que já em 1926 havia sido 

entrevistado pelo quinzenário Terra Roxa e outras terras, órgão intelectual dos modernistas. 

No ano seguinte, teve oportunidade não só de reparar no discutido projeto de Flávio de 

Carvalho (1899-1973) para o novo Palácio do Governo, uma proposta um tanto insólita, com 

laivos modernistas, porém não destituída de humor (fig.4), como também de escrever uma 

crônica intitulada O grande arquiteto, em que satirizava os partidários do Ecletismo 

internacionalizante, entre os quais o próprio Ramos de Azevedo, figura consagrada nos 

meios oficiais paulistas. 

                                   No Diário Nacional (órgão de imprensa ligado ao Partido Democrático, 

dissidente do velho PRP, em que trabalhava como cronista e crítico de arte), Mário publica, 

entre 23 e 26 de agosto de 1928, uma série de quatro artigos com o título Arquitetura 

Colonial, motivado pela polêmica suscitada na imprensa pela inauguração da residência de 

Warchavchik no bairro de Vila Mariana (fig.5). Em dada altura confessava que até então não 

tivera tempo de refletir a respeito do dualismo do fenômeno universal-nacional no âmbito 

da arquitetura. (O Ecletismo, estilo que preponderava na arquitetura brasileira de então, era 

de tendência abertamente universalista, na medida em que se pautava ou por estilos 

históricos aprovados pelo gosto acadêmico cosmopolita, ou por estilos exóticos avalizados 

por esse mesmo gosto. A excessiva universalização da arquitetura acadêmica ocidental 

levara os estilos dos Luíses franceses, a tradição renascentista italiana e as igrejas 

neogóticas a se alastrar por quase todos os recantos do mundo, e essa ação provocara uma 

reação à altura, ainda no século XIX, com a defesa dos estilos regionalistas. Cada região do 

mundo  ocidental  tinha  sua  arquitetura  vernácula  e  seus  estilos  arquitetônicos históricos        
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Fig. 3 - Residência Numa de Oliveira (1870-1959), construída a partir de 1916, projeto de 
Ricardo Severo (1869-1940). Uma obra-prima na avaliação de Mário de Andrade. Foto 
de autoria não identificada, datada da primeira metade do século XX. 
Fonte:< http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1358781 >

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 4 - Projeto do Palácio do Governo paulista. Proposta de Flávio de Carvalho, 1927. 
          Fonte:< http://historiadartenobrasil.blogspot.com.br/2010/05/flavio-de-carvalho-agir-para-conhecer.html> 
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    Fig. 5 - Casa da Rua Santa Cruz, residência do arquiteto Gregori Warchavchik (1896-1972). 
São  Paulo, 1927-1928. 

    Fonte:< http://arqpb.blogspot.com.br/2012/03/arquitetura-realidade.html> 

 

 

particulares, e estes deveriam ser devidamente prestigiados, em nome do respeito à da 

cultura local. No Brasil, nos anos 1920, chamavam a atenção os adeptos da arquitetura 

neocolonial.) Segundo Mário, os arquitetos neocoloniais pretendiam criar um estilo 

arquitetônico brasileiro e isso não era um mal, por mais que as idéias e tendências da 

arquitetura moderna que havia até então absorvido fossem de caráter internacionalizante. 

Mas não podia achar que o Neocolonial fosse um bem, por mais que se entusiasmasse por 

tudo que era brasileiro. Reconhecia que os exemplos de arquitetura moderna em geral não 

eram belos, e não sabia se iriam vingar. Torcia, contudo, pela arquitetura moderna, e tinha o 

palpite de que ela, naquele momento anônima e internacional, não conservaria essas 

características por muito tempo (assim qualificava essa linguagem da arquitetura porque 

obras de arquitetos diferentes, em diferentes países, se pareciam muito umas com as 

outras).  E  se  assim    era,  

http://arqpb.blogspot.com.br/2012/03/arquitetura-realidade.html
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nada mais justa que a procura e fixação dos elementos da constância 

arquitetônica brasileira. É com eles que, dentro da arquitetura 

moderna [grifo nosso], o Brasil dará a contribuição que lhe compete 

dar, 

 

 

afirmava lúcida e quase profeticamente.  

                              O artigo de 1928 era despretensioso, prudente e ainda um tanto vacilante 

na argumentação. Na verdade, Mário de Andrade pendulava entre o universal, próprio da 

arquitetura moderna dos primeiros tempos (mas também defendido pelos detestados 

arquitetos do Ecletismo), e o nacional, defendido pelos arquitetos neocoloniais. A censura 

final lançada a estes últimos não deixava de revelar certa reticência:     

 

os arquitetos que estão trabalhando por normalizar no pais um estilo 

nacional “neocolonial” ou o que diabo se chame, estão funcionando em 

relação a atualidade nacional. A função deles é pois, perfeitamente 

justificável e mesmo justa. O que resta saber é se estão funcionando bem. 

 

                                Dois anos mais tarde, voltava ao Diário Nacional, no dia 5 de abril, para tecer 

considerações a respeito da tão comentada exposição da Casa Modernista (1929-1930), de 

autoria de Gregori Warchavchik (fig.6). Mais enfronhado no tema, o tom geral desse artigo 

se afastava muito do anterior. Era confiante, assertivo e dogmático, buscando fazer 

proselitismo. 

                              Começava por afirmar que uma das coisas que distingue a arquitetura é sua 

libertação do individualismo. De acordo com Mário, as obras de arquitetura estão, via de 

regra, imersas no anonimato e ninguém se lembra de perguntar quem são seus autores. Isso 

iria acontecer com as obras ora conhecidas de Warchavchik, as quais daí a alguns anos 

seriam “apenas casas... de ninguém, seriam apenas Arquitetura”. E tudo isto provava que a 

época atual estava conseguindo essa coisa que era atingir em Arquitetura um estilo próprio 

(coisa que os críticos do Ecletismo e do Historicismo reconheciam não ter ocorrido durante 
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        Fig. 6- Casa Modernista. Projeto de Gregori Warchavchick, São Paulo, 1929-30. 
           Fonte:< http://archiurbes.blogspot.com.br/2010/03/casa-modernista-80-anos.html> 

 

todo o século XIX). Declarava também que, se possuísse uma casa modernista, incluiria 

entre o mobiliário moderno uma cadeira Luís XV. Decerto, em sua concepção, o móvel 

assim desambientado perderia seu aspecto funcional e se tornaria pura obra de arte. Usaria 

uma cadeira Luís XV autêntica, porque uma cópia não passaria de falsificação. Quanto às 

casas de estilo historicista ainda em moda, em particular as de estilo neocolonial, acusava-

as agora abertamente de não ter legitimidade. Na maioria dos casos nada mais eram do que 

“falsificações hediondas”. O que o preocupava não era a falsificação de princípios 

arquiteturais, era a noção do faux, do que era feito para enganar, “da prática 

extemporânea”. Concluía, emitindo conceitos com um timbre pessoal, de inspiração 

funcionalista: a Arquitetura possuía um destino, que não consistia nela ser bonita, “mas 

agasalhar suficientemente, não um corpo mas um ser humano, com corpo e também alma”. 
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                                 Vemos que do artigo de 1930 estão ausentes as vacilações e os tateamentos 

da crítica de dois anos antes. Afinal, avançara nesse meio tempo em relação ao 

conhecimento que adquirira sobre a arquitetura nova da Europa. No ano anterior, por 

exemplo, publicara no Diário Nacional uma crônica relativa à visita do mestre franco-suíço 

Le Corbusier (1887-1965) a São Paulo, chegando a citar o nome de outro relevante mestre 

da arquitetura moderna, o alemão Walter Gropius (1883-1969), criador da Bauhaus, escola 

de design que funcionou de 1919 a 1933 3. No artigo de 1930, Mário retoma a idéia expressa 

em 1928 de que as obras de arquitetura moderna são anônimas e, de modo discutível, 

generaliza essa constatação. Agora, para ele, são anônimas as manifestações de 

“Arquitetura verdadeira”. Isso porque “a arquitetura escapa muito ao individualismo 

criador”. Regozija-se com que a arquitetura moderna consiga atingir um estilo próprio, além 

de individualidades estilísticas (refere-se aqui ao que a historiografia catalogaria pouco mais 

tarde como International style), quando, dois anos antes, com mais acerto, limitava-se a 

atribuir esse estilo anônimo a uma fase inicial, “infantil”, desse tipo de arquitetura, que não 

permaneceria por muito tempo “nem no anonimato nem no internacionalismo”. 

                                Cumpre chamar a atenção para o fato de que Mário de Andrade, embora 

mantendo-se informado sobre o Movimento Moderno, não aceita incondicionalmente a 

estética da nova arquitetura. Não só nota falta de beleza em grande parte das construções 

recentes (1928), como chega mesmo a reconhecer nelas, tacitamente, frieza e 

desumanidade (1930). Um desses traços, pelo qual no fundo tem aversão, a falta de beleza, 

ele, contrariando-se, acaba por aceitar, passando a admitir, espantosamente, que beleza é 

uma qualidade prescindível em Arquitetura. O outro traço, porém, frieza e desumanidade, 

Mário quer ver sem dúvida eliminado, ao conceder à Arquitetura o destino de agasalhar o 

ser humano “com corpo e também alma”. Como se fosse possível conceber uma arquitetura 

humanizada desprovida de todo traço de beleza, já que, como ele próprio enunciaria mais 

tarde (1944), é “condição essencial do Homem viver em beleza”. 

                                Por outro lado, a alusão à cadeira Luís XV era um inteligente desafio à 

inflexível posição de Warchavchik, que só admitia decorar casas modernistas com 

mobiliário de aparência coerente, de inequívoco desenho moderno (fig.7). A sensibilidade 

de Mário tornava-o nesse particular tolerante e criativo, pois, como se sabe, retiradas de seu 

contexto original, as peças de época, por mais utilitárias que sejam, passam a ter muito 
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valorizado o seu aspecto formal. E, ao abordar o problema do falso, tema de origem 

futurista que também se faz presente em outras tendências artísticas renovadoras, Mário 

deixava explícito porque a arquitetura historicista, e em especial a arquitetura neocolonial, 

não funcionava bem, conforme sugerira em artigo anterior. Não funcionava bem porque era 

anacrônica, fora de época. Não correspondia às necessidades do mundo contemporâneo. 

                                 Semanas depois, foi a vez de outro líder do Movimento Moderno brasileiro, 

Oswald de Andrade (1890-1954), se pronunciar a favor da arquitetura de Warchavchik 

(Diário da Noite, julho de 1930). A essa altura já separado da mulher, a pintora Tarsila do 

Amaral (1886-1973), e definitivamente rompido com seu amigo Mário, resolve, como era de 

seu feitio, publicar um texto que, já no título, traz a deliberada intenção de ferir o desafeto. 

Sarcástico, Oswald não perdia a oportunidade de até mesmo lançar ferinas alusões à 

sexualidade de seu ex-amigo na tentativa de desacreditá-lo publicamente.  No texto em 

questão, Mário era taxado de “o pior crítico do mundo”. Seu artigo “qualquer preto 

escreveria”. Observação que, além de trair forte preconceito racial – que logo em seguida 

trata de dissipar –, contém a pérfida alusão à condição mestiça do rival. Adiante, faz outra 

insinuação, ainda mais agressiva, relativa ao desejo expresso por Mário de incluir uma 

cadeira Luís XV em sua hipotética casa modernista. Oswald então se excede, ao adivinhar 

uma secreta malícia por trás desse desejo – “depois de Freud e da antropofagia, nada é 

desinteressado”, assegura provocadoramente. A cadeira Luís XV, suspeita, seria uma chaise 

percée, uma retrete disfarçada – querendo decerto com isso dizer que o ex-amigo, que se 

arvora em crítico, não estava provido de espírito suficientemente elevado para poder 

apreciar legítimas obras de arte. 

                                  A seguir, acusa Mário de Andrade de confundir o valor técnico de 

Warchavchik com a personalidade artística do arquiteto. Valor técnico “um ou outro 

construtor também poderá garantir para suas encomendas”, mas na visão de Oswald a 

personalidade de Warchavchik é “alta poesia”. Oswald toca então num ponto crucial, que, 

apesar de não desenvolver plenamente, resume as diferenças fundamentais existentes 

entre os modos como esses dois modernistas veem a arquitetura moderna. Mário descobre 

falta de beleza na maioria das obras desse gênero de arquitetura, mas, numa atitude 

racional, acaba por aceitar essa carência com uma resignação  de quem   toma  um   remédio    
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Fig. 7- Aspecto interno da Casa Modernista, mostrando móveis e decoração da sala de visitas, 
de concepção de Warchavchik. São Paulo, 1930.  
Fonte:< http://historiadartenobrasil.blogspot.com.br/2010/05/casa-modernista-jane-selma.html > 

 

amargo porque sabe que ele cura. Enquanto Oswald, ao contrário, mostra-se esteticamente 

seduzido pelo elementarismo geométrico das construções modernistas de Warchavchik, 

indo ao ponto de exaltar “o encaixotamento vivo dos volumes, em que ele arma a obra 

vivíssima, a cor distribuída nos interiores, as vidraças de luz artificial”. 

                                Prosseguindo em sua crítica, Oswald refuta – com bastante bom senso – a 

condição de anonimato das obras de arquitetura. Desconhecer os nomes dos autores de 

obras de arquitetônicas é simples “questão de grau de sabença”, desfere. As obras de 

Warchavchik e de Le Corbusier,  por exemplo, nunca se perderiam “na massa de construção 

de estilo geométrico”, que inundaria o mundo. E neste ponto devemos abrir parênteses 

para lembrar que até então era muito difundida a idéia de que “impulsos individualísticos” 

não convinham à Arquitetura (até mesmo o arquiteto Lúcio Costa, 1902-1998, no Rio de 

Janeiro de 1930 fala sobre isso). Já no século XIX, quando se preocupavam os críticos mais 
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lúcidos com a criação de um estilo arquitetônico apropriado à época em que viviam, 

descartavam toda a possibilidade de invenção pessoal. Estilo de arquitetura era algo que 

não poderia ser concebido individualmente – a não ser em condições especialíssimas. Os 

estilos evoluíam natural e anonimamente, a mercê de fatores condicionantes climáticos, 

técnicos e sociais; sendo este tipo de argumentação frequentemente usado pelos 

historiadores para condenar as excentricidades estilísticas do final do Oitocentos, o Art 

Nouveau e o Wiener Sezession. Embora a linguagem da Arquitetura Moderna estivesse 

nascendo a partir da teoria e prática de projetistas plenamente identificáveis, a Mário devia 

soar particularmente agradável essa idéia romântica de anonimato estilístico envolvendo as 

manifestações de “Arquitetura verdadeira”, porque aproximava – de modo falso porém – a 

arquitetura  erudita das manifestações folclóricas, que tanto lhe eram caras. 

                                Para Oswald, a casa de Warchavchik em exposição no Pacaembu punha fim 

a uma etapa do modernismo caracterizada pela “fúria demonstrativa”, sem dúvida 

correspondente essa etapa a um primeiro estágio da “fase heróica” da Arquitetura 

Moderna, aludida décadas mais tarde por Luís Saia (1911 -1975).  Alguns artistas modernos 

já se impunham: Victor Brecheret (1894-1955) e  Lasar Segall (1891-1957), entre outros. 

Passadistas de diferentes graus estavam fritos! E a “personalidade estupenda” de 

Warchavchik impregnava toda a arquitetura e decoração da casa da Rua Itápolis, cenário 

otimista – “bom, esportivo, comercial e vitorioso” – “da vida de cada dia nesse século 

bendito”, pontificava com entusiasmo de sabor quase futurista. 

                                  Quatorze anos mais tarde (1944), aproveitando o recente lançamento do 

livro norte-americano Brazil Builds, Mário de Andrade vem a público, mais uma vez, para 

falar de Arquitetura, desta feita no jornal Folha da Manhã do dia 23 de março. Muita coisa 

havia acontecido no Brasil e no mundo desde o seu texto sobre a Casa Modernista. No 

Brasil, vingara a Revolução de 1930 e sobrevieram a Revolução Constitucionalista de 1932 e 

logo a seguir a ditadura varguista (1937-1945). No mundo, avançaram o Fascismo e o 

Nazismo e eclodiu a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Nomeado diretor do recém-

criado Departamento de Cultura (criação na qual contribuiu ativamente), pelo prefeito 

paulistano Fábio Prado (1887-1963) em 1935, Mário, com o golpe de 1937, acabou sendo 

afastado do serviço público municipal de maneira quase ignominiosa pelo novo prefeito 

indicado, Prestes Maia (1896-1965). Amargurado, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde 
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permaneceu por alguns anos (1938-1941), em verdadeiro exílio, e aí pôde acompanhar de 

perto o florescimento da chamada Escola Carioca de Arquitetura Moderna (1936-c. 1960),  

então sob a liderança intelectual de Lúcio Costa. 

                               De novo na Paulicéia, onde já se podiam admirar, como ele mesmo 

assinalou, o Edifício Ester (1935-1938), de Álvaro Vital Brasil (1899-1997), e algumas casas de 

João Batista Vilanova Artigas (1915-1975), não perdeu o ensejo oferecido pelo novo artigo 

para denunciar o “tumor fascista” do Edifício Matarazzo (1935-1939) (atual sede da 

Prefeitura de São Paulo), inicialmente projetado, em 1935, pelo escritório Severo e Vilares, 

ganhador de um concurso para a nova sede das Indústrias Matarazzo, e cujos planos seriam 

a seguir revistos por Marcello Piacentini (1881-1960), famoso arquiteto italiano, historicista 

e colaborador do regime do Duce (e ironicamente professor e patrão de Gregori 

Warchavchik no tempo de sua formação profissional na Itália). Erguida numa encosta do 

Vale do Anhangabaú, a edificação, abusiva e estúpida, deslumbrava em seu esplêndido 

revestimento de travertino romano, sendo considerada, acrescente-se, a maior construção 

do mundo recoberta com esse tipo de pedra de revestimento (fig.8).  O projeto fora 

encomendado pelo Conde Francisco Matarazzo (1854-1937),  na época o empresário mais 

rico do Brasil, de quem dizem servira de inspiração para que Mário criasse a grotesca figura 

do gigante Venceslau Pietro Pietra, comedor de gente, em seu romance Macunaíma (1928). 

No artigo em foco, Mário refere-se indiretamente ao falecido conde: 

 

 Ninguém ignora que os ítalos-brasileiros  miliardários de São Paulo se 

tomaram de pavor diante dos berros e ameaças do sr. Ex- Mussolini. Até 

a serem controlados, se sujeitaram, dizem. De tudo isso, o edifício 

Matarazzo há de ficar (ficará?) como denúncia arquitetônica entre nós. 

Porque ele é berro e paura, musica de pancadaria deslumbrante e 

deslumbrante subserviência.  

 

                                  Mário de Andrade odiava esse edifício, embora se sentisse irresistivelmente 

atraído pela aparência comestível de seu revestimento.  No fundo, sua aversão era, 

sobretudo, de natureza política, pelo símbolo de totalitarismo que a construção 

representava.                    
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Fig. 8- Antigo Edifício Matarazzo, ex-sede das Indústrias Matarazzo, hoje Palácio do 
Anhangabaú, sede da Prefeitura do Município de São Paulo, São Paulo. Projeto do escritório 
Severo e Vilares, datado de 1935, revisto por Marcello Piacentini, 1936-39. Foto de Dornicke, 
outubro de 2008.

 

Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pal%C3%A1cio_do_Anhangaba%C3%BA_(Ed._Matarazzo)_01.JPG> 
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                                  Põe-se então o poeta a desenvolver uma surpreendente argumentação em 

favor do decorativismo na Arquitetura. Argumentação que revela, sem dúvida, a crise 

provocada pela passagem da primeira fase da arquitetura racionalista, de grande ascetismo 

estético, para a fase da Escola Carioca, em que já estava presente uma maior liberdade de 

criação artística. Na concepção de Mário, a forma arquitetônica decorria fundamentalmente 

das forças naturais e leis humanas. Em 1930 havia dito que uma casa de Warchavchik era 

“uma força da natureza”, tal como uma tempestade. Pretendendo com isto afirmar que a 

forma de um edifício moderno era fruto de condições objetivas quase incontroláveis, 

estruturais e funcionais, e não o resultado de uma opção estética consciente, feita de 

antemão pelo projetista.  De acordo com Mário, os arquitetos de 1943 afastavam-se da 

ortodoxia funcionalista, segundo a qual a casa é uma “máquina de morar”. Definição que, 

para ele, não podia ser de modo algum esquecida. Mas como reconhecia agora que é 

“condição essencial do Homem viver em beleza”, a busca da beleza podia então também  

ser encarada como uma necessidade de cunho funcionalista e, a seu ver, só podia ser 

introduzida no resultado arquitetural obtido por meio de métodos exclusivamente racionais 

(e por isso despido de qualidades estéticas) mediante recursos decorativos aplicados à obra 

na fase de finalização. Condicionado pelas regras do funcionalismo ortodoxo (e ao mesmo 

tempo, contraditoriamente, defendendo o decorativismo na Arquitetura) Mário não 

conseguia ver que a prática arquitetônica corrente, na verdade, não seguia exatamente o 

que apregoava a teoria funcionalista.  A beleza de uma construção moderna, afinal, 

continuava, em última análise, resultando de uma intenção plástica inicial, porém ela se 

expressava basicamente por meio da forma estrutural dada ao edifício e não por meio de 

suplementos acrescentados em fase posterior. 

                                  A prática projetual dentro dos cânones da Arquitetura Moderna indicava 

que a conformação plástica tinha de ir sendo moldada pelo arquiteto desde o primeiro 

instante de criação do edifício, ao mesmo tempo que iam sendo resolvidos tanto os 

problemas estruturais ou construtivos, quanto os problemas funcionais, não consistindo  o 

eventual revestimento sobreposto à obra senão em algo que deveria  contribuir para 

enriquecer o todo, seja realçando determinadas características plásticas previamente 
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existentes no edifício,  seja introduzindo estímulos táteis e visuais contrastantes, que de 

algum modo modificassem ou relativizassem essas  mesmas características. 

                                   A idéia do uso de recursos decorativos na arquitetura moderna, algo 

impensável para os funcionalistas ortodoxos, deve ter começado a se formar no espírito de 

Mário como consequência do impacto causado pela brilhante integração artística presente 

no edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde (1936-1943), marco indiscutível na 

história da arquitetura moderna no Brasil. Essa obra, criada sob inspiração do reverenciado 

Le Corbusier, foi desenvolvida e realizada por uma equipe de arquitetos liderada por Lúcio 

Costa, entre os quais se encontrava o genial Oscar Niemeyer (1907-2012), que a partir de 

1940 assumirá a direção da equipe. 

                                    Em 1941, o ministro Gustavo Capanema (1900-1985), por sugestão do 

próprio Mário4, encomendou a Cândido Portinari (1903-1962), pintor já então reconhecido 

no Exterior, a realização de alguns murais destinados ao gabinete ministerial, e dois grandes 

painéis de azulejos, a serem dispostos em área externa. Estas duas últimas obras seriam 

instaladas no pavimento térreo, uma na fachada oeste do bloco vertical, voltada para a 

Avenida Graça Aranha, outra em posição oposta, na parede da entrada principal do edifício, 

localizada em área recuada, ocupada pelos pilotis. A participação artística em projeto de 

arquitetura, na realidade, fora incentivada pelo próprio Le Corbusier, que, no Rio de Janeiro 

em 1936, trabalhando nas primeiras versões do Ministério, ficou encantado com a azulejaria 

e o tipo de gnaisse empregados em antigas construções cariocas do período colonial. 

Sugeriu então o reemprego desses elementos construtivos tradicionais como modo de 

conferir caráter brasileiro às formas internacionais da arquitetura moderna, recomendação 

que estimularia a cooperação entre arquitetos e artistas plásticos, tornando-se esse tipo de 

associação profissional uma das mais notáveis características da moderna arquitetura 

brasileira entre os anos de 1940 e 1970. 

                                  Se a noção do valor decorativo dos revestimentos e da decoração como 

uma necessidade primordial de beleza (ou seja, Beleza como funcionalidade humana), 

despontou no espírito de Mário a partir da observação do andamento das obras do atual 

Palácio Gustavo Capanema, é necessário que se diga que essa dedução se deu de maneira 

bastante equivocada, pois o arcabouço arquitetônico do edifício carioca nunca poderia ser 

considerado como destituído de qualidades estéticas intrínsecas e, portanto, não estava em 
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situação de dependência de obras supletivas que lhe viessem garantir o devido 

embelezamento. No antigo prédio do MES – depois MEC –, a estrutura arquitetônica 

primava, ao contrario, pela elegância e leveza, equilíbrio de formas e pureza de linhas, e foi 

em virtude dessas características formais que a obra veio a ser internacionalmente 

reconhecida (fig.9). Ou seja, a idéia de decorar uma construção moderna com o objetivo de 

embelezá-la, defendida por Mário, era escandalosamente antimoderna, pois segundo os 

ditames da nova arquitetura, o edifício deveria expressar beleza fundamentalmente por 

meio de sua forma, independente do fato de vir a ser revestido ou não, ou conter em si 

obras de arte ou não. A estrutura de uma construção moderna não poderia servir de mero 

suporte para revestimentos, nem tampouco os revestimentos deveriam ser aplicados para 

disfarçar ou corrigir supostas deficiências arquitetônicas ou para atribuir beleza a algo que 

até então estava desprovido de todo o valor estético5.  

  No caso dos painéis (1941-1945) de autoria de Portinari, azulejos nas cores 

branco e azul compõem amplos desenhos formados, de modo básico, por uma trama de 

linhas oblíquas ortogonalmente entrecruzadas (estrutura que ajuda a dissimular a 

disposição real das plaquetas cerâmicas integrantes dos painéis), à qual se superpõem 

elementos em forma de ameba, motivos figurativos repetitivos retirados da fauna marinha 

e grandes manchas de pouca definição, em diferentes tons de azul cobalto, que conferem 

uma vaga aparência de movimento e profundidade às figurações bidimensionais e quase 

abstratas. Concebidos de acordo com a estética moderna, os painéis remetem-se 

diretamente à antiga tradição decorativa em uso no País durante o período colonial e o 

imperial, conforme recomendação de Le Corbusier, e têm como função criar uma 

impactante zona de contraste com o aspecto árido, geométrico e de cores neutras do 

ambiente arquitetônico, por meio de vigorosas notas de cor, fluidez, riqueza visual e frescor 

marítimo (figs. 10 e 11). Atingindo altos níveis de qualidade artística, esses painéis 

apresentam-se inesperadamente ao alcance da fruição estética dos transeuntes anônimos 

que circulam pelos espaços públicos e semi-públicos das imediações6. Aqui, Arquitetura e 

azulejaria casam-se em perfeita harmonia, produzindo um resultado uno e indissociável, por 

sua vez elevado a um novo patamar artístico, nível que, talvez, sob outras circunstâncias, 

nenhuma das partes constitutivas chegasse a atingir isoladamente. De acordo com a 

lembrança de Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898-1969), Le Corbusier, que também era  
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Fig. 9- Antiga sede do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema. 
Projeto de Lúcio Costa e equipe, com consultoria de Le Corbusier. Rio de Janeiro, 1936-43. Foto 
de Marcos Leite Almeida, dezembro de 2006. 
Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:MESP4.jpg> 
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Fig. 10- Painel de azulejos denominado Conchas e Hipocampos (1941-1945), de autoria de 
Cândido Portinari, visto da Avenida Graça Aranha, Rio de Janeiro. Pormenor de foto de Google 
Mapas, agosto de 2011.

 

Fonte: < http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl>
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Fig. 11 - Painel de azulejos denominado Estrelas-do-mar e Peixes, (1941-1945), de autoria de 
Cândido Portinari, visto por entre os pilotis recobertos com placas de gnaisse carioca, conforme 
sugestão de Le Corbusier. Foto de Marcos Leite Almeida, dezembro de 2006. 
Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gustavo_Capanema_Palace,_Rio_de_Janeiro,_Brazil_(main_entrance,_2004).jpg>

 

 

pintor, ao visitar o edifício em 1962, surpreendeu-se com a força das criações daquele que é 

considerado um dos maiores artistas plásticos brasileiros dos tempos modernistas7.   

Por outro lado, é possível que Mário de Andrade não tivesse em mente 

apenas o edifício do MES, quando pensou em decorativismo na arquitetura moderna 

brasileira. Afinal, a construção ministerial conservava ainda muito da contenção formal que 

caracterizava a produção arquitetônica de autoria do grande mestre inspirador Le 

Corbusier. Mário talvez já tivesse, na verdade, com o espírito voltado para a recentíssima 

produção do arquiteto que mais se destacou dentro da equipe do MES, o carioca Oscar 

Niemeyer. Convidado por Lúcio Costa, Niemeyer participara, em 1939, da criação do 

Pavilhão do Brasil na Exposição Internacional de Nova York, EUA. Sozinho, executara o 

projeto do Grande Hotel de Ouro Preto (1940) e, logo a seguir, recebera a solicitação do 



23 

 

prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubistchek (1902-1976), de projetar um conjunto de 

lazer na Pampulha, uma área em torno de um lago que deveria ser urbanizada ao norte da 

capital mineira. Neste projeto (1940-1943), Niemeyer revelou-se totalmente adepto do 

formalismo em Arquitetura. Ultrapassou os limites estreitos do funcionalismo então vigente 

e adotou a forma livre como seu meio de expressão preferido. Minimizou o emprego de 

formas ortogonais, de sólidos em forma de paralelepípedo, que até então preponderavam 

na arquitetura moderna européia, conseguindo fascinar, e ao mesmo tempo escandalizar, o 

mundo ocidental com as famosas linhas curvas que o tornariam célebre na história da 

arquitetura mundial do século XX.  

Dentre as várias edificações previstas em volta do lago da Pampulha, 

destacava-se pela falta de compromisso com o racional-funcionalismo a famosíssima igreja 

de São Francisco de Assis, em que o arquiteto retomou a parceria com o pintor Portinari, 

para a realização da respectiva decoração, tanto interna quanto externa.  Nesse pequeno 

templo, mais uma vez se deu de modo exemplar a integração entre Arquitetura e artes 

plásticas (afresco interno e painéis de azulejos internos e externos), embora a crítica 

internacional tenha na época insistido em qualificar o resultado de “barroco”, uma 

adjetivação nem sempre vista como positiva, em razão do exacerbado decorativismo 

apresentado pela igreja e das marcadas curvas de sua arquitetura não justificadas do ponto 

de vista estritamente funcional, mas plenamente justificadas no plano estético-estrutural 

(figs. 12 e 13). 

 Na época da publicação de Brazil Builds a igreja ainda não havia sido 

construída, mas isso não inviabiliza a hipótese de Mário de Andrade ter tido notícia acerca 

do edifício, por meio de desenhos ou, antes, por meio de eventuais conversas mantidas com 

seu autor. Ao afirmar em 1944 que suas ideias estavam em desacordo com alguns 

arquitetos modernos, mas não todos, a grande exceção pensada por Mário pode muito 

bem ter sido o próprio Oscar Niemayer. Embora, sem dúvida, este último jamais fosse 

concordar com a ideia expressa por Mário de que um edifício moderno só seria belo com a 

aplicação de revestimentos decorativos, já que na concepção niemeyeriana, como na dos 

demais arquitetos modernos da época, a verdadeira arquitetura já nascia bela a partir de seu 

arcabouço, constituindo o revestimento a ela agregado nada mais do que um realce de 

beleza8. 
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Fig.12- Igreja da Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Projeto de Oscar Niemeyer, 1943. 
Foto de Daniel Sousa Lima, julho de  2012. 
O edifício religioso foi concebido como uma série de abóbadas parabólicas reunidas, em que não há distinção entre 
cobertura e paredes, demonstrando o interesse do projetista em pesquisar os limites plásticos do material utilizado, o 
concreto armado. No que foi brilhantemente auxiliado pelo engenheiro Joaquim Cardoso (1897-1979), responsável por 
realizar os mais ousados sonhos do arquiteto. 
Fonte:< http://www.geolocation.ws/v/P/77019302/igreja-de-so-francisco-de-assis-igreja/en> 
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Fig.13- Vista da parte posterior da igreja da Pampulha, mostrando o painel de azulejos com 
episódios  da  vida  de São Francisco. Autoria de Portinari, c. 1942-1944.    Foto  de   Mariano 
Viveiros, outubro de 2009. 
Fonte:< http://www.geolocation.ws/v/P/27597203/igreja-de-so-francisco-lagoa-da-pampulha/en> 

 

 

A íntima relação estabelecida entre a arquitetura moderna brasileira e os 

elementos artísticos a ela incorporados não foi bem compreendida naquele tempo por 

aqueles que insistiam em ver a arquitetura sob o prisma do estrito racionalismo, como o 

arquiteto, designer e artista plástico suíço Max Bill (1908-1994). Foi decerto para contentar 

mentes intolerantes como a dele que Lúcio Costa alegou, em 1953, que a função racionalista 

dos painéis de azulejaria no edifício do MEC era desmaterializar as paredes em que haviam 

sido aplicados para evidenciar que elas não eram elementos arquitetônicos estruturais, mas 

meros elementos de vedação9. 

                                  Aturdido por teorias funcionalistas que valiam mais como retórica em prol 

da nova linguagem da Arquitetura do que como orientação prática em relação aos métodos 

http://www.geolocation.ws/v/P/27597203/igreja-de-so-francisco-lagoa-da-pampulha/en
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de projetação de artefatos arquitetônicos, e, ao mesmo tempo, sensibilizado pelos intensos 

efeitos de beleza revelados por recentes exemplares da moderna arquitetura brasileira, 

Mário de Andrade, embora externando conceitos conflitantes com a hegemônica doutrina 

racionalista, soube reconhecer perfeitamente bem as qualidades extraordinárias do edifício 

do MES. Mas soube também identificar no arrastado prazo de conclusão de seus processos 

construtivos e no esbanjamento do dinheiro público uma mancha altamente negativa, que, 

ao contrário do que dizia, nada tinha a ver propriamente com questões arquiteturais, mas 

sim com questões de falta de competência administrativa ou, talvez, até de falta de lisura:  

 

O tempo e o dinheirão enormes que se esperdiçaram no Ministério da 

Educação é um erro de arquitetura. É um defeito arquitetônico que           

ficará sempre “afeando” o admirável edifício. 

 

 

                                 O nosso crítico encerra este seu artigo de 1944, louvando os EUA por 

reconhecer os méritos da nova arquitetura brasileira por intermédio do livro Brazil Builds, 

editado pelo MoMA de Nova York. Publicação que, em sua opinião, regeneraria a confiança 

dos brasileiros em si mesmos e diminuiria o “desastroso complexo de inferioridade de 

mestiços que nos prejudica tanto”. Brazil Builds iria mostrar que não éramos nem melhores 

nem piores que as outras nações e que nossa arquitetura era tão boa como a de qualquer 

outro país. Mário, ao que parece, não atinou – ou antes, não se importou – com as mal 

disfarçadas segundas intenções da política de boa vizinhança desenvolvida pelos EUA 

durante a Segunda Guerra Mundial, quando essa nação buscava aproximar dos países 

aliados os relutantes países da América Latina. Ao contrário, por exemplo, do que faria 

Vilanova Artigas nove anos depois, já em plena era da Guerra Fria (1947-1991) e sob a 

influência do agressivo imperialismo norte-americano. 

 

Conclusão 

                                   Ao longo de muitos anos, Mário de Andrade esforçou-se por acompanhar 

de perto o desenvolvimento da Arquitetura Moderna no Brasil. Procurou inteirar-se, de 

maneira autodidática, de algumas das principais questões que agitavam o mundo da 
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Arquitetura daquele tempo: dualismos como historicismo-modernismo, universal-nacional 

e forma-função. E com muita independência defendeu posições bastante peculiares: o 

anonimato das obras de Arquitetura, a prescindibilidade da Beleza na Arquitetura 

(postulado que nenhum arquiteto digno desse nome, passadista ou moderno, decerto 

aprovaria) e o posterior reconhecimento da necessidade de conferir beleza aos edifícios 

modernos por meio de recursos decorativos, afirmação que afrontava abertamente os 

fundamentos da moderna arquitetura internacional.  

                                 Essas posições extravagantes levam-nos à formulação de uma pergunta: 

até que ponto Mário de Andrade realmente compreendeu a Arquitetura Moderna e 

apreciou a poética (forma de fazer) correspondente? Em seus escritos nunca abordou 

criticamente o novo ideal de beleza arquitetônica, nem as novas formas de expressão que a 

linguagem nova possibilitava. Só observou que grande parte da produção da arquitetura 

moderna da época – na sua ótica, bem entendido – não era bela. E, anos depois, estimulado 

pelos aspectos de grande efeito atrativo revelados nos edifícios realizados pela Escola 

Carioca, apontou, de modo inábil, como responsável pela beleza arquitetônica a decoração 

aposta às fachadas depois de a construção (a seus olhos destituída de beleza) estar quase  

inteiramente concluída. 

                               Ao que tudo indica, Mário de Andrade jamais se deu conta de que a beleza 

arquitetônica, quando se manifesta num edifício projetado à moderna, deve  emanar em 

essência da conformação plástica da construção, criada antes de serem introduzidos os 

elementos de acabamento ou concebida já se levando em consideração a futura aplicação 

de  revestimentos ou a  eventual instalação de obras de arte. E se a estrutura arquitetônica 

de um determinado edifício moderno é destituída de beleza (sem equilíbrio, unidade, ritmo 

ou proporções etc.), não será um revestimento de qualquer tipo, um painel de azulejos, um 

mural ou qualquer outra forma de arte acrescentada à construção que terá o poder de 

tornar bela uma concepção arquitetônica que já se mostra malsucedida a partir de seu ato 

criador. 

                             Mário sempre defendeu a Arquitetura Moderna baseando-se em princípios 

eminentemente morais – ou seja, extra arquiteturais ou plásticos –,  ou como disse em seu 

último artigo aqui analisado, baseando-se em virtudes teologais –  Bem, Verdade e, a partir 

da Escola Carioca, Beleza. Diferentemente, por exemplo, de seu inimigo figadal, Oswald de 
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Andrade, que pelo que deixou transparecer, compreendia muito bem os princípios estéticos 

que regiam a nova arquitetura em seus primórdios, e era capaz de apreciar com jovialidade 

os bons resultados plásticos alcançados.  

                                 Com tantos interesses a atrair sua mente curiosa e inquieta, Mário de 

Andrade, seguramente, não teve oportunidade de ir a fundo no entendimento das questões 

ligadas à Arquitetura de seu tempo, mas na condição de um dos líderes do Movimento 

Moderno no Pais, não podia simplesmente omitir-se em relação a tão momentoso assunto. 
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modernista no Brasil. Arquitextos.Vitruvius,ano 8, ago. 2007. 

Disponível em:<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.087/226>                                     

Acesso em 10 de janeiro de 2013. 

 

7- SANTOS, op.cit.. p. 111. 

 

8- Oscar Niemeyer em seu livro intitulado A forma na arquitetura, publicado em 1978, pela Avenir 

Editora, declara que desde o projeto da Pampulha se colocou frontalmente contra as limitações 

formais do racionalismo arquitetônico, que então dominava a Arquitetura Moderna brasileira: 

 

Durante os primeiros tempos, procurei aceitar tudo isso como uma imitação  
provisória e necessária, mas depois, com a arquitetura contemporânea 
vitoriosa, voltei-me inteiramente contra o funcionalismo, desejoso de vê-la 
integrada na técnica que surgira e juntas caminhando pelo campo da beleza e 
da poesia. E essa ideia passou a dominar-me, como uma deliberação interior 
irreprimível, decorrente talvez de antigas lembranças, das igrejas de Minas 
Gerais, das mulheres belas e sensuais que passam pela vida, das montanhas 
recortadas esculturais e inesquecíveis de meu país. “Oscar, você tem as 
montanhas do Rio dentro dos olhos”, foi o que um dia ouvi de Le Corbusier. 

                                            Mas, não raro, era a forma abstrata que me atraia, pura e delgada, solta no     
espaço à procura do espetáculo arquitetural.[...] 

                                             E isso explica minha atuação diante das obras de Pampulha, apesar de recém-
saído da escola de arquitetura, mas já tocado por essa vontade imperiosa de 
contestação e desafio.[...] 
                                               

9- PINTO Júnior, op. cit. 
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